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              Avrustning Lördagen den 8 november kl. 10 - 16. 

 

 

 

Vilken M20-sommar! 
 

Sommarens seglatser har varit utöver det vanliga för såväl M20 som dess besättningar! 

Värme såväl i luften, i havet och i vårt nyinstallerade värmesystem ombord. Skönt nu på hösten! 
 

I stort sett har alla planerade och därtill oplanerade körningar genomförts med utmärkt resultat; 

försommarens medlemsresa till Mariefred, högsommarvistelsen i Visby under Almedalsveckan, 

Karlskrona, Köge med sin Marineforening, Torekov, Göteborg och Marstrand längs kusten. 

Under återfärden genom Göta Kanal väckte M20, som vanligt, uppmärksamhet längs stränderna.   

Medlemsresan med kräftskiva i Sandhamn, turer för allmänheten under Kulturarvsdagen 2014  

och senast som eskortfartyg vid bröllop har avrundat en mycket lyckad säsong.  

Flera reseberättelser och många bilder finns på vår hemsida.    
 

Säkerligen har M20 tillryggalagts runt 1000 distansminuter under säsongen vilket i Föreningen 

M20:s historia torde vara ett rekord. Detta märks dock på den åldersstigna utrustningen ombord. 

Såväl gyrot, radarn och vår plotter har havererat i olika grad. Reservdelar och utbytesenheter är 

svåra att finna men får kanske uppgraderas till modernare om ekonomin tillåter.  
 

Målsättningen att hålla M20 klassad i ytterligare en 5-årsperiod kvarstår men kommer att kräva 

omfattande insatser av alla, inte bara styrelsen.  Trärenoveringar i skrovet kommer troligen att 

behövas liksom fartygsvård i allmänhet för att bibehålla det goda grundskick M20 har. 

 

Vi rundar av säsongen med vårt Höstmöte torsdagen 6/11 ombord på Isbrytaren St Erik  

där vi också kommer att visa utvalda bilder från sommarens seglatser. 
 

Ordföranden Johan Boström berättar om skytte, speciellt med Vasa-kanon! 

BIO från. Kl. 17.00 på M20, därefter själva mötet kl. 18.00 på St. Erik. 

Vi erbjuder som vanligt något enklare gott att inmundiga. 

 

Avrustning Lördagen den 8 november kl. 10 - 16. 

Välkomna varmt klädda att ge M20 en skön vintervila. 

Vi serverar något varmt och gott till lunch. 

  

Anmäl ditt deltagande till kontakt@minsveparen.se 

 

V Ä L K O M N A ! 
 

Styrelsen 
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